
 
 

 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา 3433411  สัมมนาการตลาด  
(Seminar on Marketing) 

 
 
                          
 
 

รายวชิานี้เปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวชิาการตลาด 
หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2556 

คณะ วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 



สารบญั 
 
หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป       1 
หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์     2 
หมวดที่  3 ลักษณะและการดําเนนิการ     2 
หมวดที่  4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    4 
หมวดที่  5 แผนการสอนและการประเมินผล     5 
หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    9 
หมวดที่  7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/บรหิารธุรกิจ 
 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  :  รหัสวิชา 3433411  สัมมนาการตลาด  

(Seminar on Marketing) 
2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 
เป็นรายวิชา  บังคับ  ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา แกน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  
  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวชิา 
  1)  อาจารย์นิชาภา  พิมพสุต 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะ       
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  โทร.  0894844422   E-mail.  Nicha_nus@hotmail.com  

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2/2558     ชั้นปที่ 3  

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 

หลักการตลาด 

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 

ไมมี 

8. สถานที่เรียน 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9. ครั้งที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

ป  2558 

 

 

หมวดที่ 2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1   เพื่อใหนกัศึกษามีความรู ความเขาใจ วิธีการศึกษาคนควา สํารวจปญหาและแนวโนมของการตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  
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1.2   เพื่อใหนกัศึกษามีทกัษะในการนําหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เรียนมาประยุกตใชในการวิเคราะหปญหาและวางแผนแกไขปญหาทางดานการตลาดของ

องคการได 

1.3  เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนกัและเหน็ความสําคัญของการตลาดและสถานการณปจจุบนั 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวชิา 

เพื่อใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจเกีย่วกับการจัดสัมมนาการการตลาด  และสามารถดําเนินการจัดสัมมนาทางการตลาดในองคการได  

1. เพื่อใหนักศึกษาไดศกึษาคนควา  สํารวจปญหาดานการตลาด 

2. เพื่อใหนักศึกษาฝกวิเคราะหปญหาที่เกดิขึ้นเปนระบบในสาขาการตลาด 

3. เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลีย่นความคดิเหน็ สามารถสื่อสารกันดวยความเขาใจ และฝกการทํางานเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทกัษะในการใชคอมพิวเตอรในการนําเสนองาน โดยเลือกใชสื่อที่เหมาะสมสามารถวิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูลจากการ

ประเมินโครงการได 

5. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณในการดําเนินการจดัอบรม บริการวิชาการใหกบันักเรียนระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา เพื่อเปนแนวทางไป

ประยุกตใชในการจัดสัมมนาในองคกรตอไป 
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หมวดที่ 3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะหศึกษาปญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทตาง ๆ โดยศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหประสบความสําเร็จและความลมเหลวในการดําเนินงานดาน

การตลาด  เนนกิจการในประเทศไทยและกิจการของตางประเทศที่เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย  เพื่อฝกใหนักศึกษานําความรูทางดานการตลาดมาแกปญหา  

หรือศึกษาวิเคราะหเรื่องการดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดที่นักศึกษาสนใจโดยฝกภาคปฏิบัติ  ในรูปแบบการจัดสัมมนาทางการตลาด 

 

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(คาบ) 

ฝกปฏิบตั ิ

(คาบ) 

ศึกษาดวยตนเอง

(คาบ) 
สอนเสริม 

32 32 90 ตามความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

2. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา  แจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับหองทํางาน ตารางสอนเวลาวา ในแตละสัปดาห 

- อาจารยประจําวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาหตอกลุมเรียน(เฉพาะรายที่ตองการ) 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม  
          จริยธรรม เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ 
          ตนเอง วิชาชีพ   และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
 1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.สถานการณ์จําลอง 
3.โครงการกลุ่ม 
4.การสังเกต 
5.การสัมภาษณ์ 
6.การนําเสนองาน 
7.ข้อสอบอัตนัย 
8.ข้อสอบปรนัย 
9. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
10. การประเมินตนเอง 
11. การประเมินโดยเพื่อน 

2. ด้านความรู ้(Knowledge) 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ

ทฤษฎีที่สําคญัในการบริหารธุรกิจ 
  2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน

ธุรกิจ และสามารถ หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง

1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

กับการแก้ปัญหา 
 2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมใ่นการ

บริหารธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์

ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
 2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจ

ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  โดยใช้

หลักการเหตุและผล รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหา 
โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์

ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน 

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การนําไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุม่ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การนําเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี โดยร่วมกัน

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ตามบทบาทผู้นําที่ดีหรือผู้ร่วมทีมงาน

ที่ดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและวิชาชีพ 

    
 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 
Learning 
 
 
 
 
 
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ

1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

1. การสอบในระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4. การประเมนิโครงงาน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 
สื่อสาร ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผล แปลความหมาย และวิเคราะห์

ผล ทางการบริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ 

มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ 
5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในการ

สื่อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กําหนดผลการเรียนรู ้

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3433411 สัมมนาการตลาด                        
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1. คุณธรรมจริยธรรม 

          1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพฒันา 

1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

4) เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

6) เปนผูมีความรกั  เมตตา   และปรารถนาดีตอผูอื่น และเขาใจในความแตกตางของบุคคล 

7) มีความอดทนและรับผิดชอบ 

8) ศรัทธาและเชื่อมั่นในวิชาชีพดานการตลาด 

        1.2 วิธีสอน 

                     1)  ศึกษากรณีตวัอยางการสัมมนาทางการตลาด 

                     2)อภิปรายกลุมโดยเนนใหอธิบายหลักการ  เหตุผล  แนวทางในการสัมมนาทางการตลาด   ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาการตลาด 

                      3)  กําหนดใหนักศึกษาจัดทาํโครงการอบรมทักษะ ความรู ในรายวิชาที่เรียนมาในสาขาการตลาดและบูรณาการใหเขากับสถานการณปจจุบนัใหกับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

        1.3 วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 

3) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
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4) ประเมินผลการจัดโครงการที่มอบหมาย 

2. ความรู 

2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

  -  ความสําคัญของการสัมมนาการตลาด 

  -  ความหมาย  ความสําคัญของการสัมมนาทางการตลาด 

  -  ความจําเปนในการสัมมนาทางการตลาด 

  -  วัตถุประสงคในการการตลาด 

  -  เปาหมายในการการตลาด 

  -   การวิเคราะหความตองการในการการตลาด 

  -   กระบวนการการตลาด 

  -   การจัดโปรแกรมการการตลาด 

  -   เทคนิคการการตลาด 

  -   การประเมนิการการตลาด 

2.2 วิธีสอน 

 -   บรรยาย   อภิปราย  ศึกษากรณีตัวอยางการจัดสัมมนาศึกษาโดยใชปญหาเปนฐาน   การวิเคราะหกรณีศึกษา   การคนควาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ

โดยนํามาสรุปและนําเสนอ  และฝกปฏิบัติจัดโครงการอบรม บริการวิชาการใหกับนักเรียน 

2.3 วิธีการประเมินผล 

-    ทดสอบความรู ความเขาใจ 
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  -    สังเกตความสามารถในการรวมอภิปราย 

 -    การนําเสนอผลการศึกษาคนควา   กรณตีัวอยาง 

 -    ตรวจผลงาน  

 -ประเมินผลจากการจัดโครงการที่มอบหมาย 

3 ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดเชื่อมโยงสมเหตุสมผล   เพื่อนําไปใชในกระบวนการการตลาด   ใหนักศึกษาทํางานอยางเปนระบบ   

มองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางองคประกอบตาง ๆ ของการจัดการตลาด   และเหตุผลความจําเปนในการจัดสัมมนา 

                   3.2  วิธีสอน 

-   ศึกษากรณตีัวอยางการการตลาดในบริบทที่หลากหลาย 

  -   อภิปรายกลุม  โดยเนนใหอธิบายหลักการ  เหตุผล  เชน การวิเคราะหความจําเปนในการการตลาด  วิธีการสัมมนาทรัพยากร   ตลอดจนศึกษา

แนวทางแกไขเกี่ยวกับปญหาการทรัพยากรมนุษย 

3.2 วิธีการประเมินผล 

-   สังเกตพฤตกิรรมการแกปญหา 

 -   สังเกตการรวมอภิปราย 

 -   ตรวจผลงาน   ความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางบริบทและองคประกอบของการสัมมนา 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา 
1) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
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2) พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 

3) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  และมีความรบัผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

4.2 วิธีสอน 

1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหประเด็นทีจ่ดัสัมมนา 

2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

3) การนําเสนอผลงานและจัดสมัมนา 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ดวยประเด็นทีก่าํหนด 

2) สังเกตการนําเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทํางานเปนทมี 

3) ตรวจผลงาน  รายงานการศกึษาคนควาดวยตนเอง 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพฒันา 

1) ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด  การฟง  การเขียน  โดยการทํารายงาน  การนําเสนอในชั้นเรียน 

2) ทักษะในการวเิคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

3) ทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

4) ทักษะในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร 

5) ทักษะในการใชอุปกรณและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน 

5.2 วิธีสอน 

1)มอบหมายงานใหศกึษาคนควาดวยตนเอง  จากเว็บไซต และจากเอกสารตาง ๆ ที่มีอยูในสํานกัวทิยบริการ 
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    2)ฝกวิเคราะหสภาพปญหา  และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการการตลาด 

    3)นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  5.3  วิธีการประเมินผล   

                       1)สังเกตพฤตกิรรมในการสือ่สาร 

                2)ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเทคโนโลยี 

                3)ตรวจผลงาน 

 

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหที่ 

 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน สื่อที่ใช (ถาม)ี 

1 -  ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวิชา ภาระงาน และ

การประเมินผลโดยนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน 

3 บรรยาย อธิบาย รวมกันอภิปราย 

เสนอทางเลือกปฏิบัติ 

2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดสัมมนา 

   -   ความหมายของการสัมมนา  

   -   องคประกอบของการสัมมนา 

3 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปรายกลุม กิจกรรม

ตามใบงาน 
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สัปดาหที่ 

 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน สื่อที่ใช (ถาม)ี 

   -   ประโยชนของการสัมมนา 

   -   บทบาทหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดสัมมนา 

ฝกปฏิบัติ ทบทวน สรุปองคความรู 

3-4 กระบวนการในการจัดสัมมนา 

   -   ขั้นเตรียมการกอนการสัมมนา 

   -   ขั้นดําเนินงานเตรียมการระหวางการจัดสัมมนา 

   -   ขั้นดําเนินงานชวงหลังการสัมมนา 

การกําหนดหัวขอปญหาพิเศษในการจัดสัมมนา 

6 บรรยาย  อภิปรายกลุม ศึกษา

คนควา และนําเสนอผลการศึกษา 

5-6 การวางแผนและเตรียมการสัมมนา 

   -   สํารวจประเด็นปญหา 

   -   ขั้นเตรียมการจัดสัมมนา 

   -   การเขียนโครงการสัมมนา 

6 บรรยาย  อภิปราย ศึกษากรณี

ตัวอยาง แบงกลุมตามความสนใจ 

7-8 เตรียมการจัดสัมมนา 

-   การตอนรับผูเขาสัมมนา 

-   การลงทะเบียน 

-พิธีเปดการประชุมสัมมนา 

-   การประชุมใหม 

-   การประชุมกลุมยอย 

 

6 บรรยายอภิปรายกลุม 

ศึกษาคนควาจัดเตรียมเอกสารการ

จัดโครงการบริการวิชาการ 

 

 

9 สอบกลางภาค 3 ทดสอบโดยใชขอสอบแบบปรนัย
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สัปดาหที่ 

 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน สื่อที่ใช (ถาม)ี 

และอัตนัย 

10 ประชุมกลุม เตรียมความพรอมการจัดโครงการบริการ

วิชาการ  

-รางโครงการสัมมนาทางวิชาการ 

-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

-วางแผนการดําเนินงานจัดสัมมนา 

3 ดําเนินการจัดทํารางโครงการ

บริการวิชาการ 

คัดเลือกคณะกรรมการดําเนินงาน 

จัดทําแผนปฏิบัติงาน 

11 ประชุมกลุม เตรียมความพรอมการจัดโครงการบริการ

วิชาการ  

-จัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา 

-จัดทําเอกสารเพื่อการลงทะเบียน 

-จัดทําปายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธโครงการ 

3 ดําเนินการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสัมมนา 

ดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อการ

ลงทะเบียน 

ติดตอรานในการทําปายไวนิล 

12 ประชุมกลุม เตรียมความพรอมการจัดโครงการบริการ

วิชาการ  

-จัดทําหนังสือเชิญอาจารย 

-จัดทําคํากลาวรายงานโครงการบริการวิชาการ 

-จัดทําคํากลาวเปดโครงการบริการวิชาการ 

-จัดทํากําหนดการ 

3 ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญ

อาจารย 

ดําเนินการจัดทําคํากลาวรายงาน

โครงการบริการวิชาการ 

ดําเนินการจัดทําคํากลาวเปด

โครงการบริการวิชาการ 

ดําเนินการจัดทํากาํหนดการ

โครงการบริการวิชาการ 

13 ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ  8 ดําเนินการจัดโครงการบริการ

วิชาการ 
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สัปดาหที่ 

 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน สื่อที่ใช (ถาม)ี 

14 สรุปผลการจัดโครงการบริการวิชาการ 3 ประชุมกลุมเพื่อสรุปผลการจัด

โครงการบริการวิชาการ 

15 รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ 3 อภิปรายกลุมนําเสนอผลการจัด 

โครงการบริการวิชาการ 

16 ทบทวน และสรุปเนื้อหารายวิชา 3 บรรยาย อภิปราย สรุปองคความรู 

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

 

 

งาน/กิจกรรมที่ใชในการประเมิน สัปดาหที่ สัดสวนของคะแนน 

1. พฤติกรรมการเรียนรู/เวลาเรียน ตลอดภาค

การศึกษา 

10 

2. การปฏิบัติงานเดี่ยว 

2.1  สรุปองคความรู 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 

3. สอบกลางภาค 9 20 

4. การปฏิบัติงานกลุมจัดโครงการบริการวชิาการ 

 4.1  รายงานสรุปผลโครงการ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

60 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   หนังสือ ตาํรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

สัมมนาการการตลาด. เอกสารประกอบการสอน. คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.   หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงที่สําคัญ 

แหลงเรียนรู 

1.  หนวยงานที่มีสวนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

2.  ตัวอยางโครงการพัฒนาทรัพยากรมนษุยหนวยงานตาง ๆ   

หนังสืออานประกอบ 

1.  นิรันดร จุลทรัพย.จิตวิทยาการประชุมอบรม อมรม สัมมนา.สงขลามหาวิทยาลัยสงขลา. 2546 

2.  ไพพรรณ เกียรติโชติรับ.หลักการสัมมนา.กรุงเทพ: สงเสริมวิชาการ,ม.ป.ป. 

 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จดัทําโดยนกัศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคดิและความเหน็จากนกัศึกษาไดดังนี ้
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1) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

2) การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

3) แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

4) ใหขอเสนอแนะผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ตามที่ผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธดังนี้ 

1) ระดับผลการเรียนของนักศกึษา 

2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรงุการสอน 

เมื่อไดผลประเมินการสอน นาํขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาปรบัปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น  โดยปรบัปรุงเนื้อหาทีส่อน วิธีการวดัผลและ

ประเมินผล 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 

1.  ในระหวางกระบวนการเรียนการสอนมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรูที่วัดและประเมินผลผานแลว 

2.  ในการสอบปลายภาคใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สําคัญอีกครั้ง 

 3.  ความถูกตองของรายงานที่จัดทํา 

4.  การตรวจผลงานใหมีการสุมสัมภาษณเพื่อประสิทธิผล 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
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1) ปรับปรุงรายวชิาอยางนอยทกุ 3 ป  หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

2) เปลี่ยนหรือจดัการเรียนการสอนเปนทีมหรือแบงหวัขอ/ผลการเรียนรูในการสอนของอาจารยประจาํวิชานี ้
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้  
  

ผลการเรยีนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมนิผล สัปดาห ์
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อย

ตามผลการเรียนรู้   
ทักษะ 5 ด้าน เช่น  
1.1, 1.2, 1.3, …. 

เช่น การเข้าช้ันเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 5% 

 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์  

  การทดสอบย่อย 3 ครั้ง   5% 

 การสอบกลางภาค 8 5% 

 การนําเสนองาน/การรายงาน  20% 

 การสอบปลายภาค 17 65% 

รวม 100% 

 
 
  
 
ลงชื่อ 
         ( อาจารย์นชิาภา  พิมพสุต )                                อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
 
 
 
ลงชื่อ 
         ( อาจารย์จิระพงศ์ เรืองกุน)             อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
         


